
                                                                                                            Załącznik nr 4      
                                           

FORMULARZ  OFERTOWY

      Nazwa oferenta:.....................................................................................................

      Siedziba oferenta …...............................................................................................

      Telefon/FAX        …...............................................................................................
  
      Nawiązując  do ogłoszonego  zapytania  ofertowego  na  „  Zakup  i   dostawę
sukcesywną materiałów budowlanych”

Oferujemy:
  
Dla zadania nr 1  Materiały ogólnobudowlane ( załącznik nr 1 )
 cena  brutto ( łącznie z podatkiem VAT) wynosi.................................PLN

(słownie złotych brutto: .............................................................................

Dla zadania nr 2  Materiały  instalacyjne i metalowe ( załącznik nr 2) 
 cena  brutto ( łącznie z podatkiem VAT) wynosi.................................PLN

(słownie złotych brutto: ..........................................................................

Dla zadania nr 3  Materiały   elektryczne   ( załącznik nr 3 )
 cena  brutto ( łącznie z podatkiem VAT) wynosi.................................PLN

(słownie złotych brutto: ..........................................................................

 Zamówienie będziemy w stanie realizować sukcesywnie  w terminie od dnia 25.01.2019r
do dnia  31.12.2019r. 

Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie  zamówienia  oraz  posiadamy lub  będziemy posiadać  punkt  sprzedaży
materiałów budowlanych  w granicach administracyjnych  miasta Mirsk zgodnie z §
2  formularza umowy.

 Jednocześnie informujemy, że nie wnosimy zastrzeżeń do otrzymanych dokumentów , a w
przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na sprzedaż i
dostawę  materiałów  budowlanych,  wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
formularza.

Załączniki;

1. Parafowany  formularz  umowy   załącznik nr 5 wraz załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3
określającymi przedmiot   zamówienia.

 

   ….. …...................................                                                                            ……………...................................................

            miejscowość dnia                                                                             podpis osób upoważnionych do składania                   

                                                                                                                              oświadczeń woli w imieniu oferenta



                                                                         Załącznik nr 1

                               Zadanie nr 1 

         Formularz  cenowy  dla materiałów ogólnobudowlanych 

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa …..................................................................................

Siedziba …...............................................................................

Nr telefonu:                            ........................................
Numer faksu                           …....................................
Numer REGON                      …....................................
Numer NIP                              …....................................

Dane dotyczące zamawiającego;
Gmina Mirsk
Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk   NIP 616-10-08-487
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku
59-630 Mirsk
ul. Mickiewicza 38

W nawiązaniu  do  ogłoszonego  zapytania  ofertowego  na   „  Zakup  i   dostawę
sukcesywną materiałów budowlanych”oferujemy następujące ceny jednostkowe   na poniżej
wyszczególnione  materiały budowlane. 

L.p. Nazwa materiału budowlanego Miara Ilość Cena 
jednostkowa
brutto

Razem wartość 
brutto
cena jednostkowa  x 
ilość szt.

-1-                  -2-  -3-    -4-     -5-               -6- 

1 Cement ''35'' workowany     t 1

2 Wapno hydratyzowane workowane
gat I

    t 3,5

3 Zaprawa gipsowa maszynowa MP 75
opakowanie 30kg

   szt 30

4 Sucha mieszanka tynkarska 
mineralna op. 25

  szt 100

5 Gips budowlany  op. 2, 5 kg   szt  20

6 Gips budowlany op  5 kg   szt 10

7 Cegła budowlana pełna  kl.15  
 wymiar 25x12x6,5 cm

 szt 500



8 Cegła  klinkierowa   kl 25
wymiar  25x12 x 6,5 cm 

  szt 500

9 Cegła  klinkierowa kl 35
wymiar  25x12x6,5 cm do kominów

  szt 500

10 Bloczki betonowe  
wym. 49x24x12cm

  szt 80

11 Płyta budowlana OSB gr 15 wym
wym 2,5 x 1,25 m

 szt 10

12 Płyta budowlana OSB gr 18
wym  2,5 x 1,25 m

szt 15

13 Płyta budowlna OSB gr  22
wym  2,5 x 1,25 m

szt 15

14 Płyta pilśniowa twarda zwykła gr.3 
wym
1,22 x 2,45 

  szt 10

15 Styropian FS 15 gr  50 mm  m2 80

16 Styropian FS 15 gr 30 mm  m2 30

17 Styropian FS 20 gr 20mm  m2 40

18 Siatka do styropianu m2 100

19 Zaprawa klejowa do styropianu i 
siatki op. 25 

szt 10

20 Płyty gipsowo- kartonowe  gr 12,5 
wym 1,20 x 2,60 

 Szt 30

21 Wełny mineralna płyty  gr 5  m2 50

22 Siatka ''Rabitza” 10x10 mm m2 20

23 Farba emulsyjna biała  op. 10L  szt 4

24 Farba emulsyjna biała op. 5 L  szt 10

25 Farba olejna ftalowa  biała 1L  szt 10

26 Farba olejna ftalowa  zielona 1L  szt  10

27 Farba olejna ftalowa  zielona 5L  szt  3

28 Farba olejna ftalowa  niebieska 1 L  szt  5

29 Farba olejna ftalowa  niebieska 5L  szt  3

30 Pigment uniwersalny do farb 
emulsyjnych

 szt  20

31 Folia w płynie op. 3L  szt  5

32 Silikon uniwersalny biały 310 ml  szt 10

33 Silikon uniwersalny szklarski 310 ml  szt 12

34 Silikon dekarski 310ml  szt  10

35 Emulsja gruntująca  Uni -Grunt 
op. 5 L

 szt 10

36 Pianka poliuretanowa  op. 500 ml   szt 10



37 Pianka poliuretanowa  op. 750 ml   szt 15

38 Rozcieńczalnik do farb - 0,5 L   szt 15

39 Folia budowlana gr 0,3   m2 100

40 Folia dachowa   paroprzepuszczalna 
300g/m2/24h

  m2 100

41  Impregnat do drewna ( więźby 
dachowej ) op. 5L

  szt 3

42 Dachówka karpiówka  szt 400

43 Gąsiory ceramiczne  do dachówki 
ceramicznej

 szt 20

44 Płotki przeciwśnieżne  mb 20

45 Włazy dachowe  szt 4

46 Dachówka cementowa  szt 100

47 Gąsiory do dachówki cementowej  szt 10

48 Blachodachówka  m2 50

49 Blacha trapezowa  wysokość  fali 18  m2 50

50 Blacha gładka powlekana gr.0,50mm 
wym. 1,20x2,0 m

 szt 10

51 Papa asfaltowa na tekturze 
izolacyjnej,

 m2  20

52 Papa termozgrzewalna gr 4,2 
nawierzchniowa  do pokryć 
dachowych- podłoże drewniane

m2 200

53 Papa nawierzchniowa gr 5,2 
nawierzchniowa   do pokryć 
dachowych – podłoże drewniane

 m2 200

54 Papa termozgrzewalna gr. 3,7 
podkładowa   do pokryć dachowych -
podłoże drewniane.

 m2  100

Razem xxxxx xxxxxx  xxxxxxxxxx

                                                                                       .........................................................................
....
                                                                                      Podpis osoby uprawnionej  do reprezentowania
                                                                                                              Wykonawcy
                              



                  
                                                                                                  Załącznik nr 2 

                                        Zadanie nr 2

         Formularz  cenowy  dla materiałów instalacyjnych i metalowych 

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa …..................................................................................

Siedziba …...............................................................................

Nr telefonu:                            ........................................
Numer faksu                           …....................................
Numer REGON                      …....................................
Numer NIP                              …....................................

Dane dotyczące zamawiającego;
Gmina Mirsk
Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk,  NIP 616-10-08-487
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku
59-630 Mirsk
ul. Mickiewicza 38

      W nawiązaniu  do  ogłoszonego   zapytania  ofertowego   na  ''  Zakup  i  dostawę
sukcesywną materiałów budowlanych”oferujemy następujące ceny jednostkowe na poniżej
wyszczególnione  materiały budowlane: 

L.p. Nazwa materiału budowlanego Miara Ilość Cena 
jednostkowa
brutto

Razem wartość 
brutto
cena jednostkowa  
x ilość szt.

-1-                  -2-  -3-    -4-     -5-             -6- 

1 Rura miedziana fi 15  mb  60

2 Rura miedziana fi 18  mb  50

3 Rura miedziana fi 22  mb  30

4 Kolanko miedziane fi 15  szt  50

5 Kolanko miedziane fi 18  szt  40

6 Kolanko miedziane fi 22  szt  10

7 Trójnik miedziany fi 15  szt 25

8 Trójnik miedziany fi 18  szt 20

9 Trójnik miedziany fi 22  szt  5

10 Mufa  mosiężna 1/2''  szt 20



11 Mufa  mosiężna  ¾''  szt 20

12 Mufa  mosiężna 1''  szt 15

13 Mufa zewn  mosiężna  1/2x ¾ ''  szt 20

14 Mufa zew  mosiężna 3/4x1''  szt 15

15 Nypel mosiężny 1/2''  szt 20

16 Nypel  mosiężny 3/4''  szt 20

17 Nypel  mosiężny 1''  szt 15

18 Nypel redukcja  mosiężny  ¾ x 1/2"'   szt 15

19 Nypel redukcja  mosiężny  ¾ x 1"  szt 10

20 Kształytka redukcja  mosiężna 1/2x 
¾''

 szt 15

21 Kształtka  redukc  mosiężna  ¾ x  1'  szt 10

22 Izolacja cieplna na rurę miedzianą
fi 15

 mb 30

23 Izolacja cieplna na rurę miedzianą
fi 18  

 mb 30

24 Izolacja cieplna na rurę miedzianą
fi 22

 mb 20

25 Pasta do lutowania  szt 5

26 Lut miękki  szt  10

27 Rura stalowa oc  fi 15  mb 12

28 Rura stalowa oc  fi 20  mb 6

29 Kolanko stalowe oc fi  15  szt 10

30 Kolanko stalowe oc fi  20  szt 10

31 Trójnik stalowy oc  fi 15  szt 10

32 Trójnik stalowy oc  fi 20  szt  5

33 Śrubunek mosiężny ½ ''  szt 15

34 Śrubunek mosiężny 3/4 ''  szt 15

35 Śrubunek mosiężny  1''  szt 10

36 Redukcja stalowa oc 20x15  szt 15

37 Zawór  przelotowy kulowy  fi 15  szt 20

38 Zawór przelotowy  kulowy fi 20  szt 20

39 Zawór  przelotowy kulowy fi 25  szt 20

40 Korek oc ½ "  szt 10

41 Korek oc 3/4"  szt 10

42 Korek oc  1"  szt  5

43 Mufa  oc 1/2''  szt 20

44 Mufa oc  ¾''  szt 20



45 Mufa oc 1''  szt 10

46 Mufa zewn oc 1/2x ¾ ''  szt 15

47 Mufa zew oc 3/4x1''  szt 15

48 Nypel oc 1/2''  szt 10

49 Nypel oc ¾''  szt 15

50 Nypel oc1''  szt 10

51 Nypel redukcja oc ¾ x 1/2"'    szt 15

52 Nypel redukcja oc  ¾ x 1"  szt 10

53 Kształytka redukcja oc 1/2x ¾''  szt 15

54 Kształtka  redukcja oc  ¾ x 1"  szt 10

55 Rura alupex   fi 16 mb 50

56 Rura alupex fi 20 mb 40

57 Złączka  z gwintem zewne. alupex fi 
16

szt 20

58 Złączka  z gwintem zewne alupex fi 
20

szt 15

59 Złączka  z gwintem wewne. alupex fi
16

szt 20

60 Złączka  z gwintem wewne. alupex fi
20

szt 15

61 Obejma do rur uniwersalna fi 16 szt 30

62 Obejma do rur uniwersalna fi 20 szt 20

63 Rury PE fi 40  mb 50

64 Rura PE fi  25  mb 80

65 Rura PE fi 32  mb 60

66 Kolanko PE  25  szt 15

67 Kolanko PE  32  szt 10

68 Kolanko PE 40  szt 8

69 Rura PCV  fi 50  L 0,5 m  szt 15

70 Rura PCV  fi 50  L 1m  szt 25

71 Rura PCV   fi 50  L 2m  szt 25

72 Rura PCV fi110  L 0,5m  szt 10

73 Rura PCV   fi110  L 1m  szt 15

74 Rura PCV  fi 110 L 2m  szt 20

75 Rura PCV fi 160 L 1m  szt 10

76 Rura PCV fi 160 L 2m  szt 5

77 Kolanko  PCV fi 50   90  szt 30

78 Kolanko PCV fi  50  67  szt 20



79 Kolanko PCV fi 50  45  szt 20

80 Kolanko PCV fi 110   90  szt 90

81 Kolanko PCV fi  110  67  szt 20

82 Kolanko PCV fi 110 fi 45  szt 20

83 Kolanko PCV fi  160  90  szt 5

84 Kolanko PCV fi  160  67  szt 5

85 Kolanko PCV fi 160 45  szt 5

86 Trójnik  PCV fi  50  szt 15

87 Trójnik  PCV fi  110  szt 15

89 Trójnik  PCV fi  160  szt 5

90 Zwężka fi 100x50  szt 10

91 Rynna 100 z blachy ocynkowanej  mb 30

92 Rynna 120 z blachy ocynkowanej  mb 70

93 Rynna 150  z blachy ocynkowanej  mb 20

94 Rura spustowa  fi 100 z blachy 
ocynkowanej

  mb 30

95 Rura spustowa  fi 80 z blachy 
ocynkowanej

mb 20

96 Kolanka do rur spustowych  80  Szt 5

97 Kolanka do rur spustowych  100  szt 5

98 Naczynie zbiorcze do rynny 100  szt 5

99 Naczynie zbiorcze do rynny  120  szt 10

100 Naczynie zbiorcze do rynny  150  szt 1

101 Narożnik rynny 100  szt 3

102 Narożnik rynny 120  szt 5

103 Narożnik rynny 150  szt 2

104 Uchwyty do rynien 100  szt 10

105 Uchwyty do rynien 120  szt 20

106 Uchwyty do rynien 150  szt 10

107 Uchwyt do rur spustowych  80  szt 10

108 Uchwyt dp rur spustowych 100  szt 25

109 Uchwyt do rur spustowych 150  szt 5

110 Blacha  ocynkowana gr. 0,50 wym 
2x1 m

 szt 10

111 Spłuczka dolnopłuk  szt 5

112 Wąż w oplocie do spłuczki  szt 10

113 Miska ustępowa  szt 5

114 Tarcza do metalu  fi 125  szt 40



115 Tarcza do metalu  fi 250  szt 20

116 Tarcza do  betonu   fi 125  szt 10

117 Tarcza do  betonu   fi 250  szt 15

118 Cyna do lutowania  60 rynien  szt 5

119 Klej do rynien  stalowych szt 5

120 Elektrody ER 146 fi 2,5  szt 100

121 Elektrody ER 146 fi 3,25  szt 50

122 Gwoździe budowlane  50 mm  
okrągłe ocynkowane

 kg 5

123 Gwoździe budowlane  60 mm 
okrągłe ocynkowane

 kg 5

124 Gwoździe budowlane  80mm okrągłe
ocynkowane

 kg 10

125 Gwoździe budowlane  100 mm 
okrągłe ocynkowane

 kg 15

126 Gwoździe budowlane  125 mm 
okrągłe  ocynkowane

 kg 20

127 Gwoździe budowlane  150 mm 
okrągłe  ocynkowane

 kg 10

Razem xxxx xxxx   xxxxxxxxx

                       

                                                                                     ...........................................................................
..
                                                                                      Podpis osoby uprawnionej  do reprezentowania
                                                                                                              Wykonawcy

                           
                                                                                        
 



                                                                                                            Załącznik nr 3  

                                        Zadanie nr 3

         Formularz  cenowy  dla materiałów  elektrycznych

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa …..................................................................................

Siedziba …...............................................................................

Nr telefonu:                            ........................................
Numer faksu                           …....................................
Numer REGON                      …....................................
Numer NIP                              …....................................

Dane dotyczące zamawiającego;
Gmina Mirsk
Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk,  NIP 616-10-08-487
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku
59-630 Mirsk
ul. Mickiewicza 38

          W nawiązaniu do ogłoszonego  przetargu   na   „ Zakup  i  dostawę   sukcesywną 
materiałów budowlanych”oferujemy następujące ceny jednostkowe   na poniżej 
wyszczególnione  materiały budowlane.                                             

L.p. Nazwa materiału budowlanego Miara Ilość Cena 
jednostkowa
brutto

Razem wartość 
brutto
cena jednostkowa  
x ilość szt.

-1-                  -2-  -3-    -4-     -5-  -6- 

1 Przewód elektryczny YDY 3x2,5 /
750V

mb 500

2 Przewód elektryczny YDY 
3x1,5/750V

mb  300

3 Przewód elektryczny YDY 3x4/750V mb 50

4 Przewód elektryczny YDY 5x6/750V mb 30

5 Wyłączniki różnicowo - prądowy 1 
fazowy

szt 5

6 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem szt 60

7 Gniazdo podwójne z uziemieniem szt 20

8 Wyłącznik jednofazowe Szt 10



9 Przycisk dzwonkowy szt 20

10 Zabezpieczenie S301 -B16 szt      20

11 Zabezpieczenie S301-B20 szt 10

12 Zabezpieczenie S301-B25 szt  5

13 Tablice podlicznikowe - jednofazowe szt  7

14 Zabezpieczenie S303 B32 szt 4

15 Gniazda wtykowe 220V szt  15

16 Automat schodowy szt  10

17 Puszka łączna głęboka szt 50

18 Puszka łączna płytka szt 40

19 Złączka WAGO 3x2,2 szt 50

20 Złączka WAGO 4x2,5 szt 50

21 Złączka WAGO 5x2,5 szt 30

22 Kołki rozporowe 8 szt 100

23 Kołki rozporowe 10 szt  80

24 Kołki rozporowe 12 szt  40

25 Żarówki zwykłe 25W  szt 40

26 Żarówki zwykłe  40 W  szt 60

27 Żarówki zwykłe  60W  szt 30

28 Izolacja do przewodów 
elektrycznych

szt  5

29 Rura PCV fi 22 elektryczna  mb  40

30 Uchwyty do rur fi 22 szt 50

31 Złączki  rur fi 22 szt  20

32 Rura PCV fi 28 elektryczna  mb  40

33 Uchwyty do rur fi 28  szt  40

34 Złączki  rur fi 28  szt  10

Razem XXX XXX   XXXXXX

                                                                                       .........................................................................
.......
                                                                                            Podpis osoby uprawnionej  do reprezentowania
                                                                                                                                  Wykonawcy

                              



                                                                                   Załącznik nr 5
PROJEKT

                                           U M O W A
Na sprzedaż   i dostawę sukcesywną materiałów budowlanych.

Zawarta w dniu …........................  r. w Mirsku  pomiędzy Gminą Mirsk plac Wolności 39,
59-630 Mirsk,  NIP 616-10-08-487 - Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Mirsku ul. Mickiewicza 38  reprezentowanym przez:

1. Arkadiusz  Klask  - Dyrektor
2. Halina Maik-Kopalska – Główna Księgowa

zwanym dalej  w treści umowy  ZAMAWIAJĄCYM

a
…...............................................................................................................................................
reprezentowany
przez ...................................................................................................................... 
zwaną w treści  umowy DOSTAWCĄ

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego (badanie rynku) i złożeniu oferty strony
zawierają umowę następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz dostawa sukcesywna materiałów  budowlanych,
obejmująca następujący asortyment:

    Zadania nr 1 – materiały ogólnobudowlane określone w załączniku nr 1
    Zadanie nr 2  - materiały instalacyjne i metalowe określone w załączniku nr 2
    Zadanie nr 3 – materiały elektryczne określone w załączniku nr 3.

2. Wielkość przedmiotu dostawy i sprzedaży , może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia
się  lub  zwiększenia  zapotrzebowania  Zamawiającego  lub  ograniczeniu  środków
finansowych na ich zakup przez   Zamawiającego.
3.  Podane  ilości  szacunkowe  nie  są  podstawą  do  żądania  przez  Wykonawcę  realizacji
określonych wielkości podanych w zestawieniu asortymentowo-ilościowym załącznik
 nr …..

                                                                    § 2
1. Dostawca oświadcza, że w granicach administracyjnych miasta Mirsk   posiada  punkt
sprzedaży materiałów budowlanych, z którego   będą pobierane  materiały budowlane  przez
upoważnionego  pracownika Zamawiającego.   
2.W przypadku  zakupu  większej  ilości   materiałów  budowlanych   o  wartości  powyżej
1000,00 zł słownie złotych:  jeden tysiąc, 00/100 : DOSTAWCA zobowiązuje się dostarczyć
przedmiot    dostawy  do   siedziby   zamawiającego lub do  budynków komunalnych
położonych  na  terenie  miasta  i  gminy  Mirsk  na  podstawie  zgłoszenia   (  zamówienia)



telefonicznego,  faksem  lub    drogą   elektroniczną  –  w czasie  24  godzin  od  przyjęcia
zgłoszenia. 
 
                                                                      § 3
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na  dzień  28.01.2020 r.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na  dzień 31.12.2020.r            
3. W przypadku dostawa materiałów  zgodnie z § 2  ust 2 odbędzie się własnym transportem
na koszt i ryzyko Dostawcy 
4.Przedmiot  dostawy  zostanie  dostarczony  ZAMAWIAJĄCEMU  w  opakowaniu
zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu.
5.Materiały  budowlane  muszą  odpowiadać  co  do  jakości  wymogom  wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.
6.Dostawca  zobowiązuje  się  wydać  Zamawiającemu   na  jego  żądanie  stosownych
dokumentów potwierdzających fakt dopuszczenia materiałów do powszechnego stosowania
w budownictwie .
7. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych
i prawnych. Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania jakościowe odnośnie tego
typu materiałów.  
8.  Potwierdzeniem  każdej  dostawy  i  sprzedaży  będzie  podpisany  przez  przedstawicieli
ZAMAWIAJĄCEGO  i    DOSTAWCĘ   druk WZ.
9.Dostawy  materiałów  budowlanych  będą  realizowane  sukcesywnie   zgodnie  zasadami
podanymi wyżej  za wyjątkiem  realizacji  dużej ilości  materiałów jednego rodzaju np.
dachówek,  papy  termozgrzewalne,  cegieł,  blachy  trapezowej   itp.   zamówienie  będzie
zgłaszane  pisemnie i termin  realizacji wynosić będzie do 10 dni. 
10. W przypadku nie przestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień   
w realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez
zachowania okresu   wypowiedzenia
11.  Nie  wykonanie  pełnego  zakresu  ilościowego  i  asortymentowego  umowy  nie  rodzi
roszczenia  o  zakup  nie  zrealizowanej  w  okresie  obowiązywania  umowy   ilości  i
asortymentu  materiałów.  

                                                                           § 4
 1. Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO realizację umowy nadzoruje  Paweł Hryciew 
 2. Ze strony DOSTAWCY …................................................

                 
                                                                       § 5

 1. Szacunkową wartość przedmiotu umowy w całym okresie jej trwania  strony  ustaliły na
podstawie złożonej oferty  na kwotę    brutto  …............................................  zł (słownie
złotych: …..............................................................................................
2.Ostateczna  cena  wykonania  przedmiotu  umowy,  ustalona  zostanie  na  podstawie
faktycznej  ilości  zamówionych  i  pobranych  materiałów  budowlanych  i  obowiązujących
cen , ustalonych  zgodnie  ze złożoną ofertą i załącznikiem nr …..  
3. Ceny jednostkowe brutto podane w ofercie w  załączniku nr ….. obowiązywać będą przez
cały  okres  trwania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu materiału tego samego asortymentu  ale o
wyższych parametrach ( lepszej jakości). W tym przypadku cena zakupu danego wyroby
będzie   negocjowana indywidualnie ( ustalenie wysokości  upustu). 
5.  Złożona oferta jest  integralną częścią umowy, w której  zawarte są ceny jednostkowe



poszczególnych asortymentów. 
6.Ceny  jednostkowe  mają  charakter  ryczałtowy  i  nie  będą  podlegały  rewaloryzacji  lub
negocjacji  w  okresie  trwania  niniejszej  umowy,  jednak  Zamawiający  w trakcie  trwania
niniejszej  umowy  dopuszcza  prawo  zmiany  stawek  jednostkowych  brutto  w  przypadku
zmiany stawki VAT przez kompetentne organy państwowe.

 
                                                                      § 6

1.ZAMAWIAJĄCY  dokona  płatności  na  podstawie  faktury  VAT  wystawianej  przez
DOSTAWCĘ   jeden raz w miesiącu. 
Dane do wystawienia faktury;
   Nabywca: 
   Gmina Mirsk
   plac Wolności 39
  59-630 Mirsk
  NIP 616-10-08-487
  Odbiorca:
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
   ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk 
2.Wynagrodzenie  przysługujące  DOSTAWCY  płatne  będzie  z  rachunku   bankowego
ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek bankowy DOSTAWCY wskazane na fakturze.
3.ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty DOSTAWCY za wykonanie umowy w formie przelewu
w terminie 30 dni od daty złożenia przez DOSTAWCĘ faktury VAT.

                                                                     § 7
1. W razie opóźnienia w  dostawie materiałów,  o którym mowa w § 2 ust 2  w Dostawca
jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości  300,00 zł słownie złotych;
trzysta, 00/100 za każdorazowe spóźnienie.
2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupełniającego
w  przypadku,  gdy  wysokość  poniesionej  szkody  przekroczy  kwotę  naliczonych   kar
umownych.
3.Dostawca  wyraża  zgodę  na  potrącanie  kar  umownych  z  wystawianych  faktur
miesięcznych. 
                                                                 § 8

1.Umowa może być rozwiązana za zgodą stron wyrażoną na piśmie, na warunkach wspólnie
ustalonych.
2.W przypadku naruszenia przez DOSTAWCĘ jakichkolwiek warunków niniejszej umowy i
bezskuteczności wezwania go do działania zgodnie z umową, ZAMAWIAJĄCY może od
niej odstąpić ze skutkiem natychmiastowym, a DOSTAWCA zobowiązany jest do zapłaty
odpowiednich kar umownych, o których mowa w §7 niniejszej umowy.
3. W razie zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży
w interesie  publicznym,  czego nie  można  było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy,
Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
                                                                  § 9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem  nieważności
jedynie  za zgodą obu stron – wyrażoną na piśmie w formie  aneksu.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.



3.Strony  mają  obowiązek  wzajemnego  informowania  o  wszelkich  zmianach  statusu
prawnego  swojej firmy a także o wszczęciu postępowania  upadłościowego, układowego i
likwidacyjnego.
4.Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  na  tle  niniejszej  umowy  strony   poddadzą  pod
rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
5.Umowę  niniejszą  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dla
ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla DOSTAWCY.
6. Integralną część umowy stanowi złożona oferta i załączniki nr …..   

         ZAMAWIAJĄCY                                                           DOSTAWCA

    ….. ..............................                                                 ….....................................

    ....................................                                            .............................................
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